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هایوارداتوصادراتبندیواحدهایتولیدیدررویهرتبه
سطح  ردیف

 گواهی

 الزام

 حجم تجارت/ سابقه فعالیت 

 معیار 

 مداری رعایت موارد قانون

یک 1

 داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات و صادرات  -1

میلیون دالر واردات ظرف یک  5دارا بودن حداقل  -2

 گذشته  سال

 یا

میلیون دالر صادرات ظرف یک  2دارا بودن حداقل  – 

 سال گذشته

عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال  ●

 گذشته یا پرونده مفتوح

ه و یا پرونده تعدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذش ●

 مفتوح

 قطعیعدم وجود بدهی  ●

 عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده ●

 عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ●

 عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ●

های امور  عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت ●

 گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته

 به تقصیر و تقلب تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی ●

 هعدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشد ●

دو 2

 داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات  -1

میلیون دالر واردات ظرف یک  3دارا بودن حداقل  -2

 سال گذشته یا

میلیون دالر صادرات ظرف یک  5/1دارا بودن حداقل  -

 سال گذشته

 نفر کارگر بیمه شده 22دارا بودن حداقل  -3

، (نفر 22)به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف  -

مورد پذیرش  2از حجم تجارت بند  کمترهزار دالر  52

 خواهد بود 

 یکدر هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل )

 022 حداقلمیلیون دالر و حجم تجارت در صادرات 

 .(دالر کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد هزار

عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال  ●

 گذشته یا پرونده مفتوح

ه و یا پرونده تعدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذش ●

 مفتوح

 عدم وجود بدهی قطعی ●

 عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده ●

 قه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاریعدم ساب ●

 عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ●

های امور  عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت ●

 گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته

 تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب ●

 عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده ●

سه 3

 داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات  -1

میلیون دالر واردات ظرف یک  2دارا بودن حداقل  -2

 سال گذشته یا

میلیون دالر صادرات ظرف یک  1دارا بودن حداقل  -

 سال گذشته

 نفر کارگر بیمه شده 12بودن حداقل  دارا -3

، (نفر 12)ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف به  -

مورد پذیرش  2م تجارت بند کمتر از حجهزار دالر  52

 خواهد بود 

 022 حداقل وارداتدر هر صورت حجم تجارت در )

هزار   522و حجم تجارت در صادرات حداقل  دالر هزار

 (.باشدکمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش  دالر

عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال  ●

 گذشته یا پرونده مفتوح

ه و یا پرونده تعدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذش ●

 مفتوح

 عدم وجود بدهی قطعی ●

 عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده ●

 عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ●

 ونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشتهعدم سابقه هرگ ●

های امور  عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت ●

 گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته

 تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب ●

 عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده ●
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تعیین شده در یک سال گذشته، میانگین واردات صادرات / در صورت عدم حصول حد نصاب واردات* 

تواند مالک عمل برای حد نصاب مذکور قرار  سال گذشته از تاریخ ارائه درخواست می 2یا صادرات در 

 .گیرد

 

هایوارداتوصادراتدررویهبازرگانیبندیواحدهایرتبه 

 ردیف
سطح 

 گواهی

 الزام 

 حجم تجارت/ سابقه فعالیت

 معیار 

 مداری موارد قانونرعایت 

یک 1

 داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات و صادرات  -1

 میلیون دالر واردات ظرف یک سال 12دارا بودن حداقل  -2

 گذشته

 یا 

میلیون دالر صادرات ظرف یک سال  5دارا بودن حداقل  – 

 گذشته

عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در  ●

 سه سال گذشته یا پرونده مفتوح

ه و یا تعدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذش ●

 پرونده مفتوح

 عدم وجود بدهی قطعی ●

 عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده ●

 عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ●

ونه تخلف قطعیت یافته در سه سال عدم سابقه هرگ ●

 گذشته

های  عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت ●

 امور گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته

 تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب ●

 عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده ●

 عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده ●

 های متفاوت عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده ●

دو 2

 داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات  -1

میلیون دالر واردات ظرف یک سال  8دارا بودن حداقل  -2

 گذشته

 یا 

میلیون دالر صادرات ظرف یک سال  3 دارا بودن حداقل -

 گذشته

 نفر کارگر بیمه شده 15دارا بودن حداقل  -3

هزار  52، (نفر 15)به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف  -

 مورد پذیرش خواهد بود  2از حجم تجارت بند  کمتردالر 

میلیون دالر  سهدر هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل )

دالر کمتر از  یک میلیونو حجم تجارت در صادرات حداقل 

 .(ذیرش باشدمیزان تعیین شده مورد پ

عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در  ●

 سه سال گذشته یا پرونده مفتوح

ه و یا تعدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذش ●

 پرونده مفتوح

 عدم وجود بدهی قطعی ●

 عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده ●

 عدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ●

عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال  ●

 گذشته

های  عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت ●

 امور گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته

 تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب ●

 عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده ●

 تی قطعی نشدهعدم وجود سابقه کسر دریافتی ح ●
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 های متفاوت عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده ●

سه 3

 داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات  -1

میلیون دالر واردات ظرف یک سال  5دارا بودن حداقل  -2

 گذشته

 یا 

میلیون دالر صادرات ظرف یک سال  2دارا بودن حداقل  -

 گذشته

 نفر کارگر بیمه شده 12 دارا بودن حداقل -3

هزار  52، (نفر 12)به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف  -

 مورد پذیرش خواهد بود  2از حجم تجارت بند  کمتردالر 

دالر و  میلیون 2در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل )

هزار دالر کمتر از میزان  522حجم تجارت در صادرات حداقل 

 .(خواهد بودپذیرش تعیین شده مورد 

عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در  ●

 سه سال گذشته یا پرونده مفتوح

ه و یا تعدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذش ●

 پرونده مفتوح

 عدم وجود بدهی قطعی ●

 عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده ●

 اریعدم سابقه مؤثر کیفری در زمینه تقلب تج ●

عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال  ●

 گذشته

های  عدم محکومیت قطعی به جرایم مرتبط با فعالیت ●

 امور گمرکی و ترخیص کاال در سه سال گذشته

 تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب ●

 عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده ●

 عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده ●

 های متفاوت عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده ●

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


